
РІЧНІ ЗВІТИ КЕРІВНИКА ТА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ЗА 2020р 

Комунальне некомерційне  підприємство «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги №1 м. Вінниці»  створене шляхом перетворення з комунального закладу 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» відповідно до рішення Вінницької 

міської ради від 23.02.2018 №1074. Підприємство належить до комунальної власності 

Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, підзвітне та підконтрольне 

Вінницькій міській раді. Органом управління КНП «ЦПМСД №1 м. Вінниці» є департамент 

охорони здоров'я Вінницької міської ради. 

 

 Метою діяльності підприємства є: 

- надання первинної медичної допомоги населенню; 

- здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що проживає на 

території населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської об'єднаної 

територіальної громади, але не обмежуючись ними; 

- вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського 

здоров'я. 

 

Основним видом діяльності підприємства є: 

- загальна медична практика; 

-  інша діяльність у сфері охорони здоров'я. 

 

Інформація про про штану чисельність та забезпечення кваліфікованими кадрами 

В закладі за 2020 рік працювало 37 лікарів та  сестер медичних  55. 

 

Структурні підрозділи 

Адміністративно-управлінський підрозділ- 4 

Відділ контролю та аналітики якості надання медичної допомоги -6 

Господарсько-обслуговувальний підрозділ – 10 

Бухгалтерія - 5 

Відділення невідкладної допомоги (3 кабінети)-4 

Ресепшен амбулаторії загальної практики-сімейної медицини -6 

Кабінет функціональної діагностики - 1 

Фізіотерапевтичний кабінет - 4 

Оглядовий кабінет - 2 

Процедурний кабінет -3 

Кабінет щеплень – 3 

Кабінет здорової дитини – 1 

Кабінет централізованої виписки лікарняних листків - 3 

Клініко-діагностична лабораторія - 4 

лікарів ЗПСМ -29     Вища 10  Перша 3  Друга 5 

 с/м ЗПСМ -29          Вища – 12 Перша 3 Друга 10 

 Амбулаторія №1(вул.Москаленко,42)  -      12 лікарів      12 с/м 

 Амбулаторія №2 (вул.Миколи Зерова) –        7 лікарів        7 с/м 



 Філія Амбулаторії №2 (вул.Гладкова,3)   –     2 лікаря          2 с/м 

 Амбулаторія №3 (вул.О.Антонова,44) –          8 лікарів         8 с/м 

 

Прийнято в 2020 році: 

лікарів 4  

лікар-інтерн – 2 

сестри медичні -6 

Інші -4 

 

Звільнено за 2020 рік: 

Лікар- 1 

Лікар-інтерн -1 

Сестер медичних – 6 

Інші -6 

 

З коштів НСЗУ  витрачено на зарплату :  20952057,00 грн. 

(2111 – 17191480,00 грн. ;2120 – 3760577,00 грн.) 

Найбільша зарплата  лікаря ЗПСМ – 22438,30 грн. 

Середня з/та лікаря ЗПСМ  - 16980,66 грн. 

Найменша з/та  лікаря ЗПСМ – 7583,23 грн. 

Найбільша з/та медсестри ЗПСМ -15610,61 грн. 

Середня  з/та м/с ЗПСМ – 9392,60 грн. 

Найменша з/та м/с ЗПСМ – 6357,81 грн.      

 

          Для стимулювання сумлінного та якісного виконання своїх посадових обов'язків, 

ініціативного та творчого підходу до вирішення поставлених завдань, забезпечення 

належного рівня трудової та виконавчої дисципліни, для посилення матеріальної 

зацікавленості працівників  в досягненні високих кінцевих результатів їх праці в закладі діє 

Положення про преміювання. 

         У  зв'язку  із заключенням  договору про медичне обслуговування населення з 

Національною службою  здоров'я  України та зміною  системи оплати праці, відповідно до 

Закону України «Про державні фінансові гарантії  медичного обслуговування населення» 

статей 32,103 Кодексу законів про працю України, нарахування премії 

медичним  працівника (лікарям загальної практики- сімейним лікарям, завідувачам 

АЗПСМ ) проводиться в межах  фонду оплати праці, відсоток преміювання становить  15% 

від  зароблених коштів, в залежності від кількості пацієнтів за віковими групами, що 

заключили декларацію з лікарем. Медичним  сестрам  загальної практики сімейної 

медицини   премія становить  35% від премії лікаря загальної практики-сімейного лікаря. 

Такі премії нараховуються кожен місяць. 

             Інші види премій всім працівникам нараховуються  за підсумками роботи за місяць, 

квартал, рік; за виконання особливо важливої роботи та термінових завдань; в зв'язку 

з  нагородженням             державними нагородами, присвоєнням почесного звання; до 

професійних свят; до ювілейних дат (починаючи з 50-річчя з Дня народження). 



              Співпраця з Національною службою здоров'я України розпочалася з 5 червня 2018 

року. Заключили договір №01.35527334.0000.00 від 05.06.2018р. про медичне 

обслуговування населення за програмою медичних гарантій (на суму – 8314641,00 грн., 

потім додатковою угодою від 27.06.2018 р. збільшили суму на 8337516,00 грн.) 

            На 2019 рік укладено Договір №0000-Е95М-М000  від 15.01.2019р. про медичне 

обслуговування населення за програмою медичних гарантій. 

            На 2020 рік укладено Договір №0000-22Н5-М000  від 10.01.2020р. про медичне 

обслуговування населення за програмою медичних гарантій. 

            На 2021 рік укладено Договір №0000-22Н5-М000/20.01.2021  про внесення змін  до 

договору №0000-22Н5-М000    про медичне обслуговування населення за програмою 

медичних гарантій на  перший квартал 2021 року. 

Відповідно до умов цих договорів надавач зобов'язується надавати медичні послуги за 

програмою медичних гарантій пацієнтам, а замовник зобов'язується оплачувати такі 

послуги відповідно до встановленого тарифу та коригувальних коефіцієнтів. 

Медичні послуги надаються відповідно до порядків надання медичної допомоги, 

затверджених МОЗ, з обов'язковим дотриманням галузевих стандартів у сфері охорони 

здоров'я та в місцях надання медичних послуг, що зазначені у додатках до цього 

договору. 

Протягом строку дії цього договору кожне місце надання медичних послуг надавача, 

місце надання медичних послуг підрядників повинне відповідати державним санітарним 

нормам і правилам, ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з 

медичної практики, галузевим стандартам у сфері охорони здоров'я, вимогам примірних 

табелів матеріально-технічного оснащення. 

Надавач несе встановлену законом відповідальність за своєчасність, повноту та якість 

надання медичних послуг працівниками надавача та підрядниками. Факт порушення 

встановлених вимог медичного обслуговування населення підтверджується в 

установленому законодавством порядку. 

Ці  договора є договорами  на користь третіх осіб - пацієнтів у частині надання їм 

медичних послуг надавачем. 

Пацієнт набуває прав на отримання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною 

допомогою, згідно з договором з моменту подання надавачеві в установленому 

законодавством порядку декларації. 

Пацієнт набуває прав на отримання медичних послуг, пов'язаних з іншими видами 

медичної допомоги, крім первинної медичної допомоги, згідно з договором з моменту 

звернення до надавача за направленням лікаря, який надає первинну медичну допомогу, 

або лікуючого лікаря в порядку, встановленому МОЗ, або без такого направлення, якщо 

згідно із законодавством направлення лікаря не вимагається. 

       У 2020 році  в період пандемії коронавірусної хвороби 2019 (COVID-19), спричиненої 

SARS-CoV-2, НСЗУ  заключила з нашим підприємством Договір №2195 –Е520-Р000 про 

медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій  від 21.05.2020р., за 

пакетом №29 надання медичних послуг «Медична допомога, яка надається мобільними 

медичними бригадами, що утворені для реагування на гостру респіраторну хворобу 

COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2». 



            Відповідно цього договору та кількості взятих ПЛР  наш заклад отримав 

коштів за надані послуги в сумі  -  891485,88 грн. 

З них  та  інших коштів витрачено: 

на зарплату: 549565,39 грн. (450463,43+99101,86) 

ЗІЗ (халати 1550 шт.,респіратори 1550, рукавички 3000п.)- 131650,00 грн. 

Антисептик 227 л – 123362,47 грн. 

Пробірки – 8200 шт. – 69806,00 грн. 

Дизпаливо – 524 л – 9162,43 грн. 

Бензин -  458,4л -10191,02 грн. 

Куртки зимові (6шт.)  - 10782,00 грн. 

         Протягом 2020 року  за основним договором про медичне обслуговування населення 

за програмою медичних гарантій надійшло 24377525,00 грн. 

        З них  використано на зарплату :20952057,00 грн. (2111 – 17191480,00 грн + 

2120 – 3760577,00 грн.) 

        На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на суму – 743423,00 

грн. 

         Медикаменти та перев'язувальні матеріали – 1469654,00 грн. 

         Оплата послуг (крім комунальних) – 655704,00 грн. 

         Видатки на відрядження – 680,00 грн. 

         Придбання обладнання і предметів довгострокового користування – на суму 69531,00 

грн.       Відповідно табелю оснащення підприємство забезпечене медичним обладнанням 

та устаткуванням на 83%.  

       За кошти НСЗУ для покращення матеріально-технічної бази підприємства  протягом 

2020 року закуплено: 

 - персональних комп'ютерів  Expert PC Basic  - 5 штук; 

- багатофункціональних пристроїв Epson L6160  та Canon i-STNSYS – 4 шт.; 

- Монітор 21,5 Samsung S22F350F (LS22F350FHIXCI)   - 3 шт.;              

- прорамне забезпечення МІС «Доктор Елекс» - на 10 робочих місць; 

- тримач підколінний до гінекологічного крісла – 1 шт.; 

-легковий автомобіль Reugeot Rifter VR3EC9HPALJ547235 – 1 шт.; 

- кондиціонери -  6шт. 

- телевізор 85 LED 4K Sony -1шт.  для проведення онлайн нарад; 

- безконтактні  інфрачервоні термометри – 10 шт.; 

- опромінювачі  бактерицидні – 10 шт.; 

- Пульсоксиметр Yimi Life Модель YM101   - 25 шт.  ; 

- та інших нематеріальних  активів (основних засобів та інших необоротніих матеріальних 

активів)  на суму – 70721,00 грн.  

 - поточний ремонт приміщення амбулаторії №1 по вул. Москаленка,42 – 121673,00 грн.    

проектування розрахунку витрат вогнезахисного 

матеріалу для дерев'яних конструкцій даху 

              13600,00грн. 

послуги і виконання робіт протипожежного призначення 

по вогнезахисту дерев'яних конструкцій даху 

                8000,00 грн. 



             Виконано велику частину робіт по усуненню недоліків по забезпеченню 

маломобільних верств населення: закуплено та встановлено таблички Брайля – на суму 

7214,00 грн.; при вході в приміщення та у кабінети встановлена попереджувальна та 

направляючі смуги (5182 грн.), наклеєна  попереджувальна та направляючі 

плитки(30125,00грн.).Ведуться ремонти пандусів. 

               На базі нашого підприємства  є  чотири лікарі-інтерни першого та другого року 

навчання , які проходять інтернатуру  (стажування)  на платній основі , відповідно 

договорів про стажування на заочному циклі, що укладаються  між лікарем-інтерном з 

ЗПСМ та базою для проходження інтернатури КНП «ЦПМСД №1 м. Вінниці», 

оплата  здійснюється  згідно тарифів затверджених рішенням Вінницької Міської  Ради  від 

08.10.2020р. №2111. 

       Директор КНП «ЦПМСД №1 м .Вінниці», лікар вищої категорії Фіщенко 

Людмила  Володимирівна є загальним керівником лікарів-інтернів з ЗПСМ , та  прямим 

керівником є заступник медичного директора з експертизи тимчасової непрацездатності - 

Нечитайло О.Л. 

             За 2020 рік  на рахунок підприємства надійшли кошти за плату інтернатури в сумі 

6168,21 грн., без ПДВ. 

          Протягом року підприємство отримало благодійної допомоги в коштах та натурі на 

загальну суму 219301,08 грн.(кошти 104300 грн. та натура – 115000,00грн.),за що було 

придбано: 

        -  Засоби індивідуального захисту  на суму – 168157,66 грн.; 

         - Лікарські засоби – 7214,14 грн.; 

        -  Деззасоби -    7151,30 грн.; 

        -  Вироби медичного призначення – 17686,48 грн.; 

        -  Лабораторні дослідження – 14000,00 грн. 

        -  Інші матеріали -   5089,50 грн. 

                 У 2020 році  проводилась перевірка Державною службою України з питань 

праці  управлінням  Держпраці у Вінницькій області  по заробітній платі  працівників, які 

відповідно до наказів  задіяні у виявлені гострого респіраторного захворювання COVID-19. 

За результатами перевірки порушень не виявлено. 

       На даний час судові справи майнового характеру та виконавчі впровадження, однією 

зі сторін в яких є підприємство, відсутні. 

 Старегічне планування 

переогляд та доопрацювання колективного договору 

підписання договору зі НСЗУ по наданню послуг , що не входить в гарантований пакет 

ПМД 

подальше оновлення матеріально – технічної бази закладу та впровадження 

енергоефективних технологій. 

Соціальний захист співробітників – упровадження індивідуального страхування 

працівників 

Якість надання ПМД та клієнтоорієнтований сервіс 

Ефективна взаємодія з іншими медичними закладами та установами 

 


